MARIA É SOLIDÁRIA COM OS POBRES
- 19 de maio Animador: Em nossa caminhada de fé, aprendemos que a solidariedade é uma das
mais belas atitudes que o discípulo de Jesus pode ter em relação aos pobres. Ser
solidário é sentir a dor do irmão, é amparar os que mais sofrem, é colocar-se a serviço
dos que mais necessitam de apoio, sobretudo quando a vida para estes perde o seu
sentido. Maria, na sua experiência de fé, foi solidária com a sua prima Isabel, aos pés
da cruz, junto aos primeiros discípulos e na obra missionária, continuando as pegadas
de seu Filho Jesus. Ela, como mãe da solidariedade, nos ensina a estar atentos às
dores e sofrimentos dos pobres, trabalhando incansavelmente para que todos tenham
vida em Cristo.
Entronização da Imagem: (Sem manto e coroa, a imagem de Nossa Senhora
Aparecida é entronizada durante uma singela coreografia que deve ser previamente
preparada. Sugestão musical: A Padroeira)
Reunidos em Jesus com Maria
Celebrante: Em nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Celebrante: Virgem Mãe dos pobres, rogai a Deus pelos pequenos e desamparados.
Todos: Socorrei os aflitos e necessitados, amparai os doentes e os carentes de
solidariedade.
Maria nos leva a Jesus
Leitor 1: Senhora Aparecida, percorrendo as páginas dos Evangelhos, nos
deparamos com muitos gestos de Jesus, através dos quais Ele externa o seu amor
para com os explorados pela maldade humana. Ele faz o cego enxergar, o paralítico
andar, o surdo ouvir e o mudo proclamar as maravilhas da obra do Senhor.
Todos: Ajudai-nos, ó Mãe, a curar todas as feridas que nos impedem de
experimentar a solidariedade de Jesus para conosco.
Leitor 2: Maria, na imagem de Aparecida, comunica a todos uma mensagem de
solidariedade. Desde o seu encontro nas águas do Rio Paraíba do Sul, Ela sempre se
revelou como a mãe dos pobres e indefesos. Partilhou e continua a partilhar das dores
e sofrimentos dos pequeninos, seus filhos preferidos.
Todos: Ó Mãe querida, com fé e esperança a ti recorremos, pois temos a certeza
de que a Senhora não nos desampara, mas conosco caminha, para que,
solidários na dor dos abandonados, juntos trabalhemos por um mundo de
irmãos e irmãs.

Te coroamos, ó Mãe!
Animador: Salve dos céus, Rainha, mãe bendita dos vários nomes. A ti queremos
ofertar uma coroa, sinal de reconhecimento e do nosso amor, para com aquela que
nos ensina que, na solidariedade para com os pobres, encontramos um caminho para
semear e cultivar o Reino de Deus em nosso mundo.
Coroação: (Sugestão musical: Te coroamos, ó Mãe! – para a coreografia, sugerimos
que nela tenha a figura de Monte Carmelo e que o manto e a coroa sejam trazidos por
eles. Na hora da coroação, crianças vestidas de anjos podem receber o manto e
depois a coroa para o momento de coroar Nossa Senhora Aparecida.)
Celebrante: Ave Cheia de graça, plena do seu Senhor e inundada de seu Espírito, a ti
oferecemos uma coroa. Cubra com o seu manto todo o nosso Brasil, intercedendo ao
Pai, para que sempre tenhamos um coração capaz de amar, uma vida saudável para
evangelizar e humildade para aprender de Ti aquilo que devemos anunciar.
Todos: Amém!
Todos: Dai-nos a Bênção, ó Mãe querida! Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a
Bênção, ó Mãe querida! Nossa Senhora Aparecida.
Bênção Final
Celebrante: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora
Aparecida, Pai + e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém!
Celebrante: A alegria do Senhor que inundou a Virgem Maria, a Mãe da
solidariedade, esteja sempre convosco. Ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus!
Canto: (a escolha)

Querido devoto de Nossa Senhora:
Utilize a tag #SouDevoto nas postagens de fotos da sua comunidade para vermos como
ficou linda a Coroação que vocês prepararam para homenagear Nossa Senhora.
Preparamos um roteiro para o dia 31 de maio.
Acesse campanhadosdevotos.com e baixe.

